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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 1153/KH-UBND ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và tăng cường các
hoạt động phòng ngừa trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt năm 2022.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu
năm 2022 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của gia đình, nhà
trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục
trẻ em; đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi
giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện, định hướng, giáo
dục trẻ em tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và các đồ chơi truyền thống;
thu hút các em tham gia các hoạt động vui chơi lành mạnh, bổ ích và an toàn để
trẻ em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
b) Tổ chức Tết Trung thu vui tươi, thân thiện; tạo điều kiện cho trẻ có thêm
cơ hội được phát triển bình đẳng, đặc biệt là trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em mồ
côi, trẻ em tàn tật, khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
c) Tăng cường, đa dạng hóa công tác truyền thông, vận động, huy động
nguồn lực của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội
cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2. Yêu cầu
Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp tình hình thực
tế địa phương và cơ sở, đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.
Tập trung ưu tiên, quan tâm tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo, trẻ em
vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trẻ em ở các cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng và
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, sống ở những vùng khó khăn.
II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM
1. Tổ chức chương trình Tết Trung thu cho trẻ em
a) Đăng tải thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước; đưa tin về các hoạt
động tổ chức đón Tết Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh
b) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm tạo bước chuyển
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biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức
xã hội và Nhân dân đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói
riêng.
c) Tăng cường và đổi mới các hình thức truyền thông để tạo cơ hội cho trẻ
em được tiếp cận với những thông tin phù hợp với độ tuổi, giới tính, mức độ
trưởng thành và sự phát triển của trẻ em nhằm bảo đảm các quyền trẻ em.
d) Tổ chức Tết Trung thu gắn với những nội dung công tác bảo vệ, chăm
sóc và giáo dục trẻ em như: xây dựng “Xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”,
“Phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”, ngăn ngừa trẻ em bị bạo hành,
xâm hại tình dục, đuối nước, trẻ em vi phạm pháp luật; xây dựng “Ngôi nhà an
toàn”, “Cộng đồng an toàn”, “Trường học thân thiện” cho trẻ em, chăm lo đời
sống văn hóa vui chơi, giải trí của trẻ em.
đ) Tăng cường truyền thông về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và
đường dây nóng Trung tâm Công tác xã hội tỉnh 18008079 để mọi trẻ em, cá
nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức liên hệ khi có nhu cầu tìm kiếm thông tin, thông
báo, tố giác nguy cơ, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.
2. Hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em
a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Thường xuyên rà soát, quản lý số liệu về trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt nói riêng, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có nguy cơ rơi
vào hoàn cảnh đặc biệt và cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt để thiết thực chăm lo cho trẻ nhân dịp Tết Trung thu.
b) Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân
dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn và các tổ chức thành
viên tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu cho trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em trong các gia đình nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ
em sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội, các Trung tâm, trường học chăm sóc trẻ em
có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh.
c) Đối tượng, số lượng:
- Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại các huyện, thành phố: 400
em/huyện, thành phố, mỗi suất quà trị giá 50.000 đồng.
- Trẻ em sống tại các Cơ sở Trợ giúp xã hội; Trường học, Trung tâm có
nuôi, dạy trẻ em khuyết tật: tặng cho tất cả trẻ em đang được chăm sóc, nuôi
dưỡng; mỗi suất quà trị giá 70.000 đồng (theo danh sách đang quản lý của đơn
vị).
3. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ
đạo, hướng dẫn và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại các
Trung tâm văn hóa, thể thao và các điểm vui chơi tại cộng đồng, đơn vị thu hút trẻ
em tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích, lành mạnh và đảm bảo an toàn trong
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
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- Tỉnh đoàn phối hợp cùng các địa phương tổ chức Đêm hội trăng rằm và
tặng quà cho một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tạo điều kiện cho trẻ có dịp
giao lưu, vui chơi và tham gia các hoạt động bổ ích.
4. Vận động nguồn lực xã hội
Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân
trong nước và quốc tế để hỗ trợ, chăm lo, tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết
Trung thu như tổ chức Đêm Trung thu, thăm tặng quà, trao học bổng, nhận đỡ đầu
cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số và
trao tặng trang thiết bị vui chơi cho trẻ em tại các vùng khó khăn nhằm đảm bảo
cho mọi trẻ em được vui Tết Trung thu.
5. Hoạt động thanh tra, kiểm tra
a) Tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt thực
phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp
thời nghiêm minh theo quy định pháp luật việc kinh doanh các văn hóa
phẩm, các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi, chương trình trực tuyến có tính chất bạo
lực, kích động, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù
hợp với trẻ em.
b) Nắm bắt tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời theo quy định của
pháp luật các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em, vi phạm quyền trẻ em, kịp thời
can thiệp, hỗ trợ cho trẻ em; tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động lôi kéo trẻ
em vào các hoạt động múa lân xin tiền, thả đèn trời gây mất an ninh, an toàn giao
thông.
c) Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông trên địa
bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp công tác bảo vệ,
chăm sóc trẻ em, thực hiện các chế độ, chính sách, can thiệp trợ giúp trẻ em có
hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Trung thu.
b) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị quà và tham mưu
Chương trình cho Lãnh đạo tỉnh đi thăm tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 tại một số địa phương trong tỉnh.
c) Phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các em thiếu
nhi.
d) Chỉ đạo các cơ sở trợ giúp xã hội, nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
em có hoàn cảnh đặc biệt thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng
kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại đơn vị an toàn,
vui tươi và đầm ấm.
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đ) Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục vận động xây dựng Quỹ; tổ
chức các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị tim bẩm sinh,
trẻ em nghèo và trẻ em cần sự bảo vệ khẩn cấp.
e) Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, tổ chức các
hoạt động Tết Trung thu trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức các hoạt
động Tết Trung thu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động -Thương binh và
Xã hội theo quy định.
2. Sở Y tế
Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp;
xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về tình hình
thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết
Trung thu.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các huyện, thành phố tăng cường các
hoạt động tuyên truyền các thông điệp bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm
hại trẻ em, đặc biệt quan tâm chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng
phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.
b) Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho trẻ em như:
Chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian, hoạt động thể dục, thể thao phù hợp
với lứa tuổi, sự phát triển về thể lực, trí tuệ, tinh thần của trẻ em.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã tăng
cường tuyên truyền công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em;
phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em... và các hoạt động tổ chức trong dịp Tết
Trung thu cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
5. Sở Công thương
Phối hợp với Cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường
thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, vận chuyển và kinh doanh các loại văn hóa
phẩm, đồ chơi, trò chơi dành cho trẻ em. Có các biện pháp cụ thể nhằm ngăn chặn
và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm kém chất lượng,
độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.
6. Cục Quản lý thị trường:
Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, vận chuyển và kinh doanh
các loại văn hóa phẩm, đồ chơi, trò chơi dành cho trẻ em. Có các biện pháp cụ thể
nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm
kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.
7. Công an tỉnh
a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự
chung trên địa bàn và tại các điểm tổ chức Trung thu cho trẻ em. Tăng cường các
biện pháp phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các hoạt động đón Tết
Trung thu của trẻ em trên địa bàn tỉnh.
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b) Điều tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực
phẩm; ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật việc kinh doanh đồ
chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, có tính chất bạo lực, kích động, phản giáo dục,
chứa chất độc hại hoặc nguy hiểm cho trẻ em và các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ
em trên địa bàn tỉnh.
8. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng trường học an toàn; đẩy
mạnh tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về ý nghĩa của ngày Tết Trung thu;
hướng dẫn làm các đồ chơi dân gian và tổ chức các trò chơi dân gian; thực hiện
quyền tham gia, kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ bị xâm hại, bạo lực, các tệ nạn
xã hội, phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ em (đặc biệt tai nạn giao thông,
đuối nước).
b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động vui
Tết Trung thu cho học sinh đảm bảo ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương,
lãng phí.
9. Các Sở, ban, ngành khác
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức
các hoạt động cụ thể tham gia, hỗ trợ thiết thực cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu
năm 2022.
10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
a) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng về Tết Trung thu cho trẻ em với nội dung thiết thực, phù hợp nhằm nâng
cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em như: tuyên
truyền về mục đích, ý nghĩa ngày Tết Trung thu, Thư chúc Tết Trung thu của Chủ
tịch nước; các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ,
chăm sóc và giáo dục trẻ em; tuyên truyền người tốt, việc tốt trong các hoạt động
bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại địa phương.
b) Thông tin kịp thời các hoạt động thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em và
các hoạt động vui chơi, giải trí, thực hiện quyền trẻ em.
11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp
phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn và các tổ chức thành viên
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt là
phòng, chống xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích.
b) Tăng cường huy động các nguồn lực, kết nối dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Trung thu.
12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Trung thu 2022 cho trẻ em bảo đảm an
toàn, lành mạnh, thiết thực; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi
truyền thống cho trẻ em, giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, chú
trọng tổ chức các hoạt động cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ
em thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trẻ em mắc bệnh
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hiểm nghèo, trẻ em sống trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn… vui đón
Tết Trung thu.
b) Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng, chống bạo lực, xâm
hại trẻ em tại gia đình, nhà trường và cộng đồng; ngăn chặn, xử lý kịp thời,
nghiêm minh các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường sống an
toàn, lành mạnh cho trẻ em.
c) Vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà, trao học
bổng, tham gia vui Tết Trung thu với trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, vùng
sâu, vùng xa.
d) Chọn một xã, phường, thị trấn cho Lãnh đạo tỉnh đi thăm và tặng quà
cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu, ưu tiên cho những địa bàn còn khó khăn, vùng
sâu, vùng xa.
IV. CÔNG TÁC THÔNG TIN BÁO CÁO
1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch và báo cáo kết quả về Ủy ban
nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày
19/9/2022.
2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc việc thực
hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội theo quy định.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ
quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết trung thu năm 2022 trên
địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Cục trẻ em - Bộ LĐTBXH;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;
- Lưu: VT. NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên

